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Wszystkie największe marki w jednym 
miejscu, oferując ogrodzenia, które są 
bezpieczne i przyjazne środowisku 
Konstrukcje ogrodzeń elektrycznych mają indywidualny charakter. Każda parcela wymaga 
rozwiązania dostosowanego indywidualnie. Trzy marki: Gallagher, AKO oraz Farma, które 
można znaleźć w naszym sklepie internetowym, zapewniają kompletne rozwiązanie 
w postaci bezpiecznego ogrodzenia, przyjaznego dla środowiska. 
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Więcej informacji można znaleźć na stronie www.kramp.com

Innowacyjne produkty firmy Gallagher
Firma Gallagher opracowała nowy, inteligentny i potężny 
produkt z zakresu elektryzatorów do ogrodzeń elektrycznych, 
który umożliwia zdalne monitorowanie ogrodzenia. Dostępny 
jest w trzech rodzajach: M1200i (z magazynowaną energią 11 J, 
odpowiedni do ogrodzeń do 32 km długości), M1800i 
(z magazynowaną energią 14 J, odpowiedni do ogrodzeń 
do 43 km) oraz M2800i (z magazynowaną energią 21 J, 
odpowiedni do ogrodzeń do 53 km). 

Obejrzyj WIdeO
c.kramp.com/L443h
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zAsAdA dzIAłAnIA sysTemu: 1

Znaczna utrata wydajności 
ogrodzenia lub elektryzatora 
aktywuje alarm. 

2

Sygnały alarmowe przesyłane 
są do kontrolera elektryzatora, 
do telefonu komórkowego 
(jako opcjonalny sms z 
kontrolera elektryzatora) i/
lub do opcjonalnego systemu 
alarmowego.

ON
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Po usunięciu uszkodzenia, 
ogrodzenie jest ponownie 
podłączane do prądu i 
sprawdzane za pomocą systemu 
zdalnego sterowania.

3

W połączeniu z monitorami  
ogrodzenia, kontrolery (i opcjonal-
nie system zdalnego sterowania) 
wskazują strefę wystąpienia  
uszkodzenia. Pilot zdalnego ste-
rowania służy do zlokalizowania 
miejsca uszkodzenia w obrębie 
wskazanej strefy.
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Za pomocą pilota można 
wyłączyć zasilanie w miejscu 
uszkodzenia, umożliwiając 
przeprowadzenie bezpiecznej 
i dogodnej naprawy.

Obejrzyj film o innowacyjnych 

elektryzato
rach i-Series firmy Gallagher.

Portret dostawcy

Gallagher: projektowanie produktów pod kątem ich zastosowania w rolnictwie 
Gallagher to największa światowa marka elektryzatorów do ogrodzeń elektrycznych. Firma oferuje produkty o wysokiej jakości 
z najkorzystniejszym stosunkiem ceny do jakości, jak również usługi na najwyższym poziomie. 

Firma powstała w 1938 r. w Hamilton, 
w Nowej Zelandii, a obecnie Gallagher 
Group ma międzynarodowy status 
i zatrudnia ponad 1000 pracowników i 
przedstawicieli w ponad 140 krajach. 
Gallagher projektuje swoje produkty pod 
kątem ich zastosowania w rolnictwie, 
a użytkownicy końcowi aktywnie uczestni-
czą w powstawaniu nowych, innowacyj-
nych rozwiązań. Misją firmy jest ciągłe 
oferowanie coraz lepszych produktów, 
które będą wręcz przewyższać oczekiwa-
nia.

europejski rynek klientów
Firma Gallagher weszła na rynek 
europejski po tym, jak Dooitze Dijkstra 
(założyciel Gallagher Europe) odwiedził 
hodowlę owiec w Szkocji w 1977 r. 
Dijkstra chciał przejść przez elektryczne 
ogrodzenie, aby z bliska przyjrzeć się 

jagniętom. Ogrodzenie było prawie cał-
kowicie przykryte przez wysokie trawy. 
Opierając się o swoją wiedzę i doświad-
czenie, Dijkstra założył, że nie było ono 
podłączone do napięcia. Przełożył więc 
przez nie nogę i w tym momencie doznał 
największego w swoim życiu wstrząsu i 
to w miejscu uznawanym za najbardziej 
wrażliwe. To go od razu 
przekonało o jakości 
produktów 
Gallagher.

KramP i GallaGher

zjednoczenie sił w europie 
Firmy Kramp oraz Gallagher europe nawiązały partnerską współpracę 
w dystrybucji elektryzatorów Gallagher w całej europie. Teraz te znakomite 
urządzenia o wysokiej jakości sprzedawane są przez firmę Kramp.

Firma Gallagher stawia na jakość, 
innowacyjność oraz zrównoważony 
rozwój przyjazny dla środowiska. Takie 
podejście gwarantuje najwyższy poziom 
zabezpieczeń, łatwość użytkowania oraz 
optymalne bezpieczeństwo dla zwierząt. 

„Współpraca z firmą Gallagher umoż-
liwia nam znaczne poszerzenie asorty-
mentu ogrodzeń dla naszych klientów 
z Europy” mówi Bart Joling z Kramp. 
„Gallagher jest firmą specjalistyczną i 
to partnerstwo potwierdza doskonałe 
uzupełnianie się obu firm w tym sekto-
rze. Nasi klienci znajdą teraz na stronie 
www.kramp.com wszystkie rodzaje 
ogrodzeń.” 

Wizja rolnictwa
Gallagher jest największą światową 
marką w zakresie ogrodzeń elektrycz-
nych i dostarcza rozwiązania użyteczne 

dla hodowców koni, bydła, zwierząt 
łownych oraz owiec. Firma tworzy swoje 
produkty z perspektywy ich zastosowa-
nia w rolnictwie, a użytkownicy końcowi 
biorą aktywny udział w powstawaniu 
nowatorskich rozwiązań. Celem firmy 
Gallagher jest oferowanie jeszcze 
lepszych produktów, które będą wręcz 
wykraczać ponad oczekiwania klientów.

razem naprzód
Sytie Dijkstra z firmy Gallagher Europe 
bardzo się cieszy z tej współpracy. „Part-
nerstwo z firmą Kramp, posiadającą 
tak rozległą, międzynarodową sieć 
dystrybucji, umożliwi naszym produktom 
dotarcie do szerokiego grona odbiorców. 
Obie firmy Gallagher i Kramp największą 
wagę przywiązują do jakości i łatwości 
użytkowania. Pod tym względem jest to 
dla nas logiczny krok naprzód.”

sTrOnA InTerneTOWA
www.gallagher.eu

informacje

Przepisy prawne 
dotyczące ogrodzeń 
elektrycznych 
•	 Elektryzatory	firmy	Gallagher	oraz		
 AKO są zgodne z normą EN 60335,  
 spełniając wymogi nowej normy bezpie- 
 czeństwa. Urządzenia o większej energii 
 (z zakresu 5-15 J) mają tzw. opóźniacz 
 czasowy, który zapobiega nagłemu 
 wypuszczeniu impulsu o maksymalnej  
 energii.
•	 Tylko	jeden	elektryzator	może	być	
 podłączony do ogrodzenia elektrycznego. 
•	Na	ścieżkach	dla	pieszych	w	pobliżu		
 elektrycznych ogrodzeń, co 50 m 
 należy ustawić znaki ostrzegawcze 
 (obowiązują wymiary 200 mm x 100 mm, 
 z napisem o wielkości liter 25 mm). 
•	 Odległość	pomiędzy	dwoma	oddzielnymi	
 ogrodzeniami elektrycznymi musi 
 wynosić co najmniej 2 metry.
•	We	wszystkich	przypadkach	zabrania
 się podłączania elektryzatora do   
 ogrodzeń z drutu kolczastego.

Moc, inteligencja i techniczna doskonałość 

GallaGher i-SerieS 
Issn 2392-1714



... oferujemy najlepsze rozwiązania!

KRAMP. IT’S THAT EASY. WIęcEj InfoRMAcjI nA STRonIE WWW.KRAMP.coM
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redaKcja

Kramp ma 
wszystko! 
Wraz z rozpoczęciem kolejnego sezonu 
wypasu, nadszedł czas na przegląd 
istniejących ogrodzeń i przeprowadze-
nie koniecznych napraw. A może po-
trzebujesz ogrodzić nowe pastwisko? 
W obu przypadkach zachęcamy do 
zapoznania się z produktami, które nie 
tylko zwiększą poziom niezawodności 
ogrodzenia, ale jednocześnie 
zmniejszą konieczność wymaganej 
konserwacji. 

Dzięki oferowanemu szerokiemu i 
kompletnemu asortymentowi elektryza-
torów, zestawów do ogrodzeń elektrycz-
nych, przewodników, słupów, izolatorów 
i produktów powiązanych, możemy 
zapewnić odpowiednie rozwiązanie  
w każdej sytuacji. Używane materiały 
wyróżniają się energooszczędnością, 
jakością przyjazną środowisku, a 
zaprojektowano je tak, aby cały zestaw 
doskonale dopasować do naturalnego 
krajobrazu. 

W tej edycji magazynu Expert przedsta-
wiamy trzy marki: Gallagher, AKO oraz 
Farma. Ponadto prezentujemy przykła-
dy innowacyjnych i wysokojakościowych 
rozwiązań: i-Series firmy Gallagher 
oraz NDi firmy AKO. Opiszemy również 
ważne kwestie do rozważenia oraz 
przepisy prawne związane z ogrodze-
niami elektrycznymi. 

Życzymy przyjemnej lektury!

Bart Joling
Product Group Manager

Portret dostawcy

AKO-Agrartechnik: najwyższa jakość z niemiec 

Od 70 lat, firma AKO-Agrartechnik z Wangen, w regionie Allgäu na południu niemiec, 
zajmuje czołowe miejsce w branży ogrodzeń elektrycznych. AKO stanowi jedną 
z największych marek na rynku europejskim i wchodzi w skład Kerbi Group od 2000 r.

AKO oferuje szeroki asortyment 
elektryzatorów i akcesoriów do ogrodzeń 
elektrycznych, pomagając w konstrukcji 
bezpiecznych ogrodzeń do hodowli 
bydła, koni i innych zwierząt gospodar-
skich lub domowych. Innym przykładem 
zastosowania, które nie przychodzi od 
razu na myśl, jest ochrona przed dzikimi 
zwierzętami, jak dziki czy jelenie. Ze 
względu na wysoką jakość tych pro-
duktów, również ogrody zoologiczne są 
zainteresowane wykorzystaniem ogrodzeń 
AKO. 

Gwarancja i naprawy
Wszystkie produkty wytwarzane są na 
terenie fabryki w Wangen. Aby zapewnić 
najwyższą jakość wszystkich dostar-
czanych produktów, firma przeprowadza 
stałe kontrole procesu produkcji i jakości. 
W AKO pierwszorzędne znaczenie mają 
również usługi gwarancyjne i naprawcze. 
Wszystkie produkty posiadają co najmniej 
3-letnią gwarancję obejmującą wady fa-
bryczne, natomiast artykuły z najwyższej 
półki objęte są gwarancją aż 5-letnią! 

nowości

elektryzatory z zasilaniem solarnym 
przyjazne dla środowiska i kieszeni 

Większość przenośnych ogrodzeń elektrycznych zasilana jest przy pomocy 
elektryzatorów bateryjnych lub akumulatorowych. zaletą tych urządzeń jest ich 
mobilność, jednak ograniczona pojemność baterii wymaga stałego kontrolowania 
oraz częstej wymiany lub ładowania.

Bardzo pomocne w przypadku stosowania 
elektryzatorów uniwersalnych są panele 
słoneczne oraz gotowe do zastosowania 
zestawy solarne. Pozwalają bardzo mocno 
ograniczyć czas poświęcony na kontrolo-
wanie ogrodzenia oraz znacznie obniżyć 
koszty utrzymania ogrodzenia wydłużając 
żywotność baterii.

W ofercie Kramp znajdziesz wiele 
rozwiązań firm AKO i Gallagher takich 
jak moduły solarne dedykowane do 
poszczególnych modeli elektryzatorów, 
gotowe urządzenia solarne lub zestawy 
takie jak elektryzator uniwersalny 
Power Magnum B2 z panelem 
słonecznym, o numerze art.: 16603720021

marKa wŁasna

Farma: ekonomiczne produkty, na których możesz polegać 
Farma jest marką należącą do firmy Kramp. Powstała 
w 2011 roku by zapewnić naszym klientom gwarancję jakości 
oferowanych przez nas produktów ekonomicznych. Produkty 
Farma są skierowane dla rolników zajmujących się produkcją 
zwierzęcą. Posiadamy obecnie szeroki asortyment produktów 
dla hodowców bydła, trzody chlewnej oraz preparatów do zwal-
czania szkodników.

Pierwsze produkty z logo Farma wprowadziliśmy do sprzedaży 
4 lata temu i z roku na rok zyskują one coraz większą popu-
larność. Obecnie rodzina produktów Farma liczy ponad 140 
indeksów i ciągle pracujemy nad jej poszerzeniem. Filozofią 
marki Farma jest dostarczenie klientom produktów, które cha-
rakteryzują się dobrą jakością w przystępnej cenie. Proces wy-
boru produktów Farma jest przeprowadzany bardzo wnikliwie co 
daje nam pewność, że hodowca otrzymuje produkt sprawdzony i 
gotowy do długotrwałej pracy w gospodarstwie. 

Również w asortymencie elek-
trycznych ogrodzeń pastwisk 
znajdziesz wiele produktów Farma 
takich jak: drut ogrodzeniowy, 
plecionki, taśmy. Zaś logo Farma 
widniejące na tych 
produktach jest 
naszą gwarancją 
jakości. 

nowości

doskonałe przenośne ogrodzenie dla owiec i kóz 

smartfence firmy Gallagher stanowi bezpieczną i przyjazną zwierzętom 
alternatywę dla tradycyjnych siatek do hodowli owiec. 

Zintegrowany system (wszystko w jednym: słupki, zwijaki i przewodniki) nie wymaga nawet 
5 minut na rozłożenie lub złożenie. Stanowi znakomite rozwiązanie, aby odgrodzić część 
pastwiska, a łatwo dostosowywana odległość pomiędzy słupkami sprawia, że świetnie  
nadaje się do stosowania na zboczach. Ogrodzenie Smartfence ma długość 100 metrów, 
ale istnieje możliwość połączenia kilku ogrodzeń. Doskonałe w połączeniu z elektryzatorem 
ładowanym przez energią słoneczną, jak S17 (nr art.: 034423GAL) oraz B40+ Solar Assist 
(nr art.: 068579GAL) firmy Gallagher.

Czy chcesz obejrzeć łatwą i szybką instalację ogrodzenia Smartfence? 

wsKazówKi i Porady

Pięć ciekawych faktów o elektrycznych ogrodzeniach 
uziemienie 
Uziemienie stanowi kwestię, której po-
święca się zdecydowanie za mało uwagi. 
Właściwe uziemienie jest bardzo istotne, 
aby zapewnić prawidłowe działanie ogro-
dzenia.

Przewodność 
Im większa przewodność elektryczna 
(niska wartość oporności w omach), tym 
bardziej równomierne będzie napięcie 
na ogrodzeniu. Oznacza to, że zwierzę 
poczuje impuls o jednakowej mocy, na 
początku i na końcu ogrodzenia.

uszkodzenie ogrodzenia 
Można je łatwo zlokalizować za pomocą 
urządzenia do odnajdywania uszkodzeń. 
Urządzenie to za pomocą strzałek 
pokazuje, w którym miejscu występuje 
usterka. Firmy AKO i Gallagher oferują 
taką opcję w swoim asortymencie.

Optymalne dopasowanie 
Elektryzatory o większej energii będą 
zawsze skuteczniejsze niż te o mniejszej 
energii. Jednakże, najważniejsze jest, aby 
wszystkie komponenty systemu - elek-
tryzator/ogrodzenie/warunki glebowe/
uziemienie - były optymalnie dopasowane 
do siebie.
   
roślinność
Powoduje straty energii w ogrodze-
niu, zwiększając spadki napięcia. W 
następstwie tego ogrodzenie przestaje 
skutecznie działać, gdy zostanie dotknię-
te przez zwierzę. Im większa energia 
elektryzatora, tym mniej roślinność bę-
dzie wpływać na skuteczność ogrodzenia 
elektrycznego.

Więcej porad dotyczących efektywnych 
i przyjaznych środowisku ogrodzeń 
elektrycznych może udzielić Specjalista 
ds. produktu z firmy Kramp.

nowości

rozwiązanie do dużych 
obszarów i silnych 
zwierząt 
Oferowany przez firmę AKO elektryzator 
Power Profi ndi 15000 digital (zasilany 
napięciem 230 V) charakteryzuje się dużą 
energią impulsu wynoszącą 14,5 j. 
elektryzator sterowany jest przez mi-
kroprocesor i stanowi najlepsze rozwiązanie 
w przypadku bardzo długich ogrodzeń, 
pokrytych roślinnością lub służących 
do ochrony przed silnymi zwierzętami. 

Ciągły monitoring
Funkcja alarmu umożliwia ciągłe monito-
rowanie ogrodzenia. Gdy alarm jest uru-
chamiany przez uszkodzenie na ogrodzeniu 
elektrycznym, następuje zmniejszanie 
częstotliwości impulsów. W porównaniu 
z konwencjonalnym urządzeniem, elektry-

zator Power-Profi NDi 15000 
Digital zapewnia więk-

sze bezpieczeń-
stwo oraz wyższą 
skuteczność i 
odporność na 
roślinność. 
Dwukolorowe 
diody LED oraz 
wyświetlacze 
LCD na bieżąco 
informują o para-
metrach systemu.

sTrOnA InTerneTOWA
c.kramp.com/M9x7k

sTrOnA InTerneTOWA
c.kramp.com/L46HL

sTrOnA InTerneTOWA
www.ako-agrar.de

Odwiedź:

Więcej infor
macji o AKO 

można znale
źć na stro

nie:

Produkty Farma 

z zakresu ogrodzeń

Jeśli szukasz bezpiecznego i przyJaznego dla środowiska ogrodzenia...


